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Grozījums Nr. 356
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kvalificēts elektronisks paraksts 
juridiskā spēka ziņā ir līdzvērtīgs 
parakstam ar roku.

2. Elektronisks paraksts juridiskā spēka 
ziņā ir līdzvērtīgs parakstam ar roku. 
Viltotu parakstu atzīst par spēkā neesošu. 
Pārbaudītājam ir pienākums noteikt, vai 
paraksts nav viltots.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz parakstiem dažādu dalībvalstu jurisdikcijās pastāv atšķirīga prakse. Taču ar to 
saistītais viltošanas risks skar nevis patērētāju vai sistēmas lietotāju, bet gan subjektu, kas 
nodrošina sistēmas darbību (un līdz ar to spēj labāk novērst kļūmes un garantēt pareizu 
darbību).

Grozījums Nr. 357
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kvalificēts elektronisks paraksts 
juridiskā spēka ziņā ir līdzvērtīgs 
parakstam ar roku.

2. Kvalificēts elektronisks paraksts, kas 
saistīts ar kvalificētu elektronisko laika 
zīmogu, juridiskā spēka ziņā ir līdzvērtīgs 
parakstam ar roku.

Or. en

Grozījums Nr. 358
Jean-Pierre Audy
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Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kvalificēts elektronisks paraksts 
juridiskā spēka ziņā ir līdzvērtīgs 
parakstam ar roku.

2. Pieņem, ka kvalificēts elektronisks 
paraksts juridiskā spēka ziņā ir līdzvērtīgs 
parakstam ar roku.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā elektronisko parakstu var viltot, ar šo grozījumu piesardzības nolūkos paredz, ka 
līdzvērtīgums balstās uz pieņēmumu, nevis uz tā garantēšanu. 

Grozījums Nr. 359
Marita Ulvskog

Regulas priekšlikums
20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kvalificēts elektronisks paraksts 
juridiskā spēka ziņā ir līdzvērtīgs 
parakstam ar roku.

2. Elektronisks paraksts juridiskā spēka 
ziņā ir līdzvērtīgs parakstam ar roku.

Or. en

Grozījums Nr. 360
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kvalificētus elektroniskos parakstus 
atzīst un akceptē visās dalībvalstīs.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Ņemot vērā iepriekšējo punktu, šā punkta juridiskais spēks šķiet neskaidrs.

Grozījums Nr. 361
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kvalificētus elektroniskos parakstus 
atzīst un akceptē visās dalībvalstīs.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 362
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja ir vajadzīgs elektronisks paraksts ar 
tādu drošības nodrošinājuma līmeni, kas 
ir zemāks nekā kvalificētajam 
elektroniskam parakstam – jo īpaši tad, 
kad to pieprasa dalībvalsts nolūkā piekļūt 
publiskā sektora iestādes piedāvātam 
tiešsaistes pakalpojumam, pamatojoties uz 
atbilstīgu tādu risku novērtējumu, kuri 
saistīti ar šādiem pakalpojumiem, – tiek 
atzīti un akceptēti visi elektroniskie 
paraksti, kas atbilst vismaz tādam pašam 
drošības nodrošinājuma līmenim.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz parakstiem dažādu dalībvalstu jurisdikcijās pastāv atšķirīga prakse. Dažās 
valstīs ir ļoti stingras notariālās tradīcijas, citās ne. Lai attiecībā uz parakstu atzīšanu 
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iedzīvotājiem nodrošinātu konsekvenci un paredzamību, būs jāizdara dažādas juridiskās 
izmaiņas, nevis tikai jāpieņem noteikums par elektronisko parakstu.

Grozījums Nr. 363
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja ir vajadzīgs elektronisks paraksts ar 
tādu drošības nodrošinājuma līmeni, kas ir 
zemāks nekā kvalificētajam elektroniskam 
parakstam – jo īpaši tad, kad to pieprasa 
dalībvalsts nolūkā piekļūt publiskā sektora 
iestādes piedāvātam tiešsaistes 
pakalpojumam, pamatojoties uz atbilstīgu 
tādu risku novērtējumu, kuri saistīti ar 
šādiem pakalpojumiem, – tiek atzīti un 
akceptēti visi elektroniskie paraksti, kas 
atbilst vismaz tādam pašam drošības
nodrošinājuma līmenim.

4. Ja ir vajadzīgs elektronisks paraksts ar 
tādu drošības nodrošinājuma līmeni, kas ir 
zemāks nekā kvalificētajam elektroniskam 
parakstam – kad to pieprasa dalībvalsts 
nolūkā piekļūt publiskā sektora iestādes 
piedāvātam tiešsaistes pakalpojumam, 
pamatojoties uz atbilstīgu tādu risku 
novērtējumu, kuri saistīti ar šādiem 
pakalpojumiem, – tiek atzīti visi 
elektroniskie paraksti, kas atbilst vismaz 
tādam pašam drošības nodrošinājuma 
līmenim.

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, vai atzīšana un akceptēšana ir divi atšķirīgi jēdzieni un vai tiem ir atšķirīgas 
juridiskās sekas. Vārdi „jo īpaši” ir svītroti, jo šis punkts — tāpat kā iepriekšējais — attiecas 
tikai uz publiskā sektora pakalpojumiem. Privātās struktūras ir tiesīgas izraudzīties ikvienu 
drošības līmeni, par kuru tās var vienoties.

Grozījums Nr. 364
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
20. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Saistībā ar publiskā sektora iestādes 
piedāvātu tiešsaistes pakalpojumu 
pārrobežu piekļuvi dalībvalstis nepieprasa 
elektronisku parakstu ar tādu drošības 

svītrots
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nodrošinājuma līmeni, kas ir augstāks 
nekā kvalificētajam elektroniskam 
parakstam.

Or. en

Grozījums Nr. 365
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
20. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz elektroniskā paraksta 
4. punktā minēto dažādo drošības līmeņu 
noteikšanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Apvienots ar 7. punktu.

Grozījums Nr. 366
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
20. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz elektroniskā paraksta 
4. punktā minēto dažādo drošības līmeņu 
noteikšanu.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Līdz ar grozījumu 37.a (jauns) pantā paredzētā tehnoloģisko prasību pieņemšanas 
mehānisma ieviešanu, šis konkrētais atbilstības mehānisms vairs nav vajadzīgs.

Grozījums Nr. 367
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
20. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest elektroniskā paraksta drošības 
līmeņu standartu identifikācijas numurus. 
Uzskata, ka atbilstība drošības līmenim, 
kas noteikts atbilstīgi 6. punktam 
pieņemtā deleģētajā aktā, ir panākta tad, 
ja elektroniskais paraksts atbilst 
minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā. Šos aktus Komisija 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 368
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
20. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest elektroniskā paraksta drošības 
līmeņu standartu identifikācijas numurus. 
Uzskata, ka atbilstība drošības līmenim, 
kas noteikts atbilstīgi 6. punktam 
pieņemtā deleģētajā aktā, ir panākta tad, ja 
elektroniskais paraksts atbilst minētajiem 

7. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
nosaka šā panta 4. punktā minēto 
elektronisko parakstu dažādo drošības 
līmeņu definīcijas un elektronisko 
parakstu drošības līmeņu standartu 
identifikācijas numurus. Uzskata, ka 
atbilstība definētajam drošības līmenim ir 
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standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

panākta tad, ja elektroniskais paraksts 
atbilst minētajiem standartiem. Minētos
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Īstenošanas akti šķiet piemērotāki.

Grozījums Nr. 369
András Gyürk

Regulas priekšlikums
20. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest elektroniskā paraksta drošības 
līmeņu standartu identifikācijas numurus. 
Uzskata, ka atbilstība drošības līmenim, 
kas noteikts atbilstīgi 6. punktam pieņemtā 
deleģētajā aktā, ir panākta tad, ja 
elektroniskais paraksts atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

7. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest elektroniskā paraksta drošības 
līmeņu standartu identifikācijas numurus. 
Nosakot šīs regulas piemērošanas nolūkā 
izmantojamos standartus, Komisija 
nodrošina, ka pienācīgi tiek ņemts vērā 
ieinteresēto personu viedoklis, vēlams 
ietekmes novērtējuma veidā. Uzskata, ka 
atbilstība drošības līmenim, kas noteikts 
atbilstīgi 6. punktam pieņemtā deleģētajā 
aktā, ir panākta tad, ja elektroniskais 
paraksts atbilst minētajiem standartiem. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā. Šos aktus Komisija 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz ikvienu regulas teksta pantu, kurā minēta standartu izmantošana.
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Grozījums Nr. 370
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

21. pants svītrots
Kvalificēti elektroniskā paraksta 
sertifikāti
1. Kvalificēti elektroniskā paraksta 
sertifikāti atbilst I pielikumā noteiktajām 
prasībām.
2. Uz kvalificētiem elektroniskā paraksta 
sertifikātiem neattiecas neviena obligātā 
prasība, kas pārsniedz I pielikumā 
noteiktās prasības.
3. Ja kvalificēts elektroniskā paraksta 
sertifikāts ir atsaukts pēc sākotnējas 
aktivizēšanas, tas vairs nav derīgs, un tā 
statusu nekādā gadījumā nevar mainīt, 
atjaunojot tā derīgumu.
4. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz precīzāk definētām 
I pielikumā noteiktajām prasībām.
5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektroniskā 
paraksta sertifikātu standartu 
identifikācijas numurus. Uzskata, ka 
atbilstība I pielikumā noteiktajām
prasībām ir panākta tad, ja kvalificēts 
elektroniskā paraksta sertifikāts atbilst 
minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā. Šos aktus Komisija 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. en

(Sk. arī 9.–15. panta grozījumus un 3.–7. panta grozījumus.)
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Pamatojums

Nav atbilstīgi ieviest stingrus tehniskos standartus ES regulā, kā tas izdarīts ar pielikumiem. 
Jau pastāv pietiekami stingri tirgus dalībniekiem paredzēti stimuli, ar kuriem panākt 
uzticamību, un 9.–15. pantā un 3.–7. pantā par pārredzamību, revīziju un atbildību ir 
paredzēti mehānismi, ar kuriem šo uzticamību nostiprināt.

Grozījums Nr. 371
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz kvalificētiem elektroniskā paraksta 
sertifikātiem neattiecas neviena obligātā 
prasība, kas pārsniedz I pielikumā 
noteiktās prasības.

2. Uz pārrobežu izmantošanai 
paredzētiem kvalificētiem elektroniskā 
paraksta sertifikātiem neattiecas neviena 
obligātā prasība, kas pārsniedz I pielikumā 
noteiktās prasības.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar izmantošanu dalībvalstīm joprojām jābūt iespējai noteikt papildu prasības, 
piemēram, atsevišķu profesiju apzīmējumus. Tomēr dalībvalstīm ir jāievieš savas sistēmas 
pārrobežu darījumu veikšanai.

Grozījums Nr. 372
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
21. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz precīzāk definētām 
I pielikumā noteiktajām prasībām.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Īstenošanas akts šķiet piemērotāks. Tāpēc šis punkts apvienots ar nākamo punktu.

Grozījums Nr. 373
András Gyürk

Regulas priekšlikums
21. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektroniskā paraksta 
sertifikātu standartu identifikācijas 
numurus. Uzskata, ka atbilstība I pielikumā 
noteiktajām prasībām ir panākta tad, ja 
kvalificēts elektroniskā paraksta sertifikāts 
atbilst minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektroniskā paraksta 
sertifikātu standartu identifikācijas 
numurus. Nosakot šīs regulas 
piemērošanas nolūkā izmantojamos 
standartus, Komisija nodrošina, ka 
pienācīgi tiek ņemts vērā ieinteresēto 
personu viedoklis, vēlams ietekmes 
novērtējuma veidā. Uzskata, ka atbilstība 
I pielikumā noteiktajām prasībām ir 
panākta tad, ja kvalificēts elektroniskā 
paraksta sertifikāts atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz ikvienu regulas teksta pantu, kurā minēta standartu izmantošana.

Grozījums Nr. 374
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
21. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
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var ieviest kvalificētu elektroniskā paraksta 
sertifikātu standartu identifikācijas 
numurus. Uzskata, ka atbilstība I pielikumā 
noteiktajām prasībām ir panākta tad, ja 
kvalificēts elektroniskā paraksta sertifikāts 
atbilst minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

var konkretizēt I pielikumā noteiktās 
prasības un ieviest kvalificētu elektroniskā 
paraksta sertifikātu standartu identifikācijas 
numurus. Uzskata, ka atbilstība I pielikumā 
noteiktajām prasībām ir panākta tad, ja 
kvalificēts elektroniskā paraksta sertifikāts 
atbilst minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Īstenošanas akts šķiet piemērotāks. Tāpēc iepriekšējais punkts ir apvienots ar šo punktu.

Grozījums Nr. 375
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22. pants svītrots
Prasības kvalificētām elektroniskā 
paraksta radīšanas ierīcēm
1. Kvalificētas elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīces atbilst II pielikumā 
noteiktajām prasībām.
2. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektroniskā 
paraksta radīšanas ierīču standartu 
identifikācijas numurus. Uzskata, ka 
atbilstība II pielikumā noteiktajām 
prasībām ir panākta tad, ja kvalificētas 
elektroniskā paraksta radīšanas ierīces 
atbilst minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā. Šos aktus Komisija 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
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Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Nav atbilstīgi ieviest stingrus tehniskos standartus ES regulā, kā tas izdarīts ar pielikumiem. 
Jau pastāv pietiekami stingri tirgus dalībniekiem paredzēti stimuli, ar kuriem panākt 
uzticamību, un 9.–15. pantā un 3.–7. pantā par pārredzamību, revīziju un atbildību ir 
paredzēti mehānismi, ar kuriem šo uzticamību nostiprināt.

Grozījums Nr. 376
András Gyürk

Regulas priekšlikums
22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīču standartu identifikācijas 
numurus. Uzskata, ka atbilstība 
II pielikumā noteiktajām prasībām ir 
panākta tad, ja kvalificētas elektroniskā 
paraksta radīšanas ierīces atbilst 
minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīču standartu identifikācijas 
numurus. Nosakot šīs regulas 
piemērošanas nolūkā izmantojamos 
standartus, Komisija nodrošina, ka 
pienācīgi tiek ņemts vērā ieinteresēto 
personu viedoklis, vēlams ietekmes 
novērtējuma veidā. Uzskata, ka atbilstība 
II pielikumā noteiktajām prasībām ir 
panākta tad, ja kvalificētas elektroniskā 
paraksta radīšanas ierīces atbilst 
minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz ikvienu regulas teksta pantu, kurā minēta standartu izmantošana.
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Grozījums Nr. 377
András Gyürk

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kvalificētas elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīces var sertificēt dalībvalstu 
izraudzītas kompetentās publiskā vai 
privātā sektora iestādes, ar nosacījumu, ka 
minētās ierīces ir izvērtētas drošības 
novērtēšanas procedūrā saskaņā ar kādu no 
standartiem, kuri noteikti attiecībā uz tādu 
informācijas tehnoloģiju produktu drošības 
novērtēšanu, kurus Komisija, pieņemot 
īstenošanas aktus, iekļāvusi sarakstā. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā. Šos aktus Komisija 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

1. Kvalificētas elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīces var sertificēt dalībvalstu 
izraudzītas kompetentās publiskā vai 
privātā sektora iestādes, ar nosacījumu, ka 
minētās ierīces ir izvērtētas drošības 
novērtēšanas procedūrā saskaņā ar kādu no 
standartiem, kuri noteikti attiecībā uz tādu 
informācijas tehnoloģiju produktu drošības 
novērtēšanu, kurus Komisija, pieņemot 
īstenošanas aktus, iekļāvusi sarakstā.
Nosakot šīs regulas piemērošanas nolūkā 
izmantojamos standartus, Komisija 
nodrošina, ka pienācīgi tiek ņemts vērā 
ieinteresēto personu viedoklis, vēlams 
ietekmes novērtējuma veidā. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz ikvienu regulas teksta pantu, kurā minēta standartu izmantošana.

Grozījums Nr. 378
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kvalificētas elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīces var sertificēt dalībvalstu 
izraudzītas kompetentās publiskā vai 
privātā sektora iestādes, ar nosacījumu, ka 

1. Elektroniskā paraksta radīšanas ierīces 
var sertificēt dalībvalstu izraudzītas 
kompetentās publiskā vai privātā sektora 
iestādes, ar nosacījumu, ka minētās ierīces 
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minētās ierīces ir izvērtētas drošības 
novērtēšanas procedūrā saskaņā ar kādu no 
standartiem, kuri noteikti attiecībā uz tādu
informācijas tehnoloģiju produktu drošības 
novērtēšanu, kurus Komisija, pieņemot 
īstenošanas aktus, iekļāvusi sarakstā. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā. Šos aktus Komisija 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

ir iekļautas drošības novērtēšanas 
procedūrā saskaņā ar kādu no standartiem, 
kuri noteikti attiecībā uz tādu informācijas 
tehnoloģiju produktu drošības novērtēšanu, 
kurus Komisija, pieņemot īstenošanas 
aktus, iekļāvusi sarakstā. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Katrā ziņā. Kāpēc gan ne? Izveidosim sarakstu.

Grozījums Nr. 379
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
24. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sertificēto kvalificēto elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīču saraksta publicēšana

Sertificēto elektroniskā paraksta radīšanas 
ierīču saraksta publicēšana

Or. en

Grozījums Nr. 380
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis bez liekas kavēšanās paziņo 
Komisijai informāciju par kvalificētām
elektroniskā paraksta radīšanas ierīcēm, ko 
sertificējušas 23. pantā minētās iestādes. 
Dalībvalstis bez liekas kavēšanās 

1. Dalībvalstis bez liekas kavēšanās paziņo 
Komisijai informāciju par elektroniskā 
paraksta radīšanas ierīcēm, ko 
sertificējušas 23. pantā minētās iestādes. 
Dalībvalstis bez liekas kavēšanās 
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Komisijai paziņo arī informāciju par tām 
elektroniskā paraksta radīšanas ierīcēm, 
kas vairs netiks sertificētas.

Komisijai paziņo arī informāciju par tām 
elektroniskā paraksta radīšanas ierīcēm, 
kas vairs netiks sertificētas.

Or. en

Grozījums Nr. 381
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamatojoties uz saņemto informāciju, 
Komisija izveido, publicē un atjaunina 
sarakstu, kurā uzskaitītas sertificētās 
kvalificētās elektroniskā paraksta radīšanas 
ierīces.

2. Pamatojoties uz saņemto informāciju, 
Komisija izveido, publicē un atjaunina 
sarakstu, kurā uzskaitītas sertificētās 
kvalificētās elektroniskā paraksta radīšanas 
ierīces. Šo atjaunināto sarakstu Komisija 
nekavējoties nosūta dalībvalstīm, 
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Or. fr

Grozījums Nr. 382
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pamatojoties uz saņemto informāciju, 
Komisija izveido, publicē un atjaunina 
sarakstu, kurā uzskaitītas sertificētās 
kvalificētās elektroniskā paraksta radīšanas 
ierīces.

2. Pamatojoties uz saņemto informāciju, 
Komisija izveido, publicē un atjaunina 
sarakstu, kurā uzskaitītas sertificētās 
elektroniskā paraksta radīšanas ierīces.

Or. en
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Grozījums Nr. 383
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
24. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos nosacījumus, formātus un 
procedūras, kas jāievēro saistībā ar 
1. punktu. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 384
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
25. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25. pants svītrots
Prasības kvalificētu elektronisko parakstu 
validācijai
1. Kvalificētu elektronisko parakstu 
uzskata par derīgu, ja to var radīt ar 
augstu drošības pakāpi un parakstīšanas 
brīdī:
(a) sertifikāts, kas apliecina parakstu, ir 
kvalificēts elektroniskā paraksta 
sertifikāts atbilstīgi I pielikumā 
izklāstītajiem noteikumiem;
(b) pieprasītais kvalificētais sertifikāts ir 
autentisks un derīgs;
(c) paraksta validācijas dati atbilst datiem, 
kuri nosūtīti pārbaudītājam;
(d) datu kopums, kas nepārprotami 
apliecina parakstītāja identitāti, ir pareizi 
nosūtīts pārbaudītājam;
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(e) ja tiek izmantots pseidonīms, tas ir 
skaidri norādīta pārbaudītājam;
(f) elektroniskais paraksts ir izveidots ar 
kvalificētu elektroniskā paraksta 
radīšanas ierīci;
(g) parakstīto datu integritāte nav 
apdraudēta;
(h) ir izpildītas 3. panta 7. punktā 
noteiktās prasības;
(i) ar paraksta validēšanai izmantoto 
sistēmu pārbaudītājam nosūtīti precīzi 
validēšanas rezultāti, ļaujot 
pārbaudītājam noskaidrot jebkādus ar 
drošību saistītus jautājumus.
2. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz precīzāk definētām 1. punktā 
noteiktajām prasībām.
3. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektronisko 
parakstu validācijas standartu 
identifikācijas numurus. Uzskata, ka 
atbilstība 1. punktā noteiktajām prasībām 
ir panākta tad, ja kvalificētu elektronisko 
parakstu validācija atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Nav atbilstīgi ieviest stingrus tehniskos standartus ES regulā, kā tas izdarīts ar pielikumiem. 
Jau pastāv pietiekami stingri tirgus dalībniekiem paredzēti stimuli, ar kuriem panākt 
uzticamību, un 15.–16. pantā par pārredzamību un revīziju ir paredzēti mehānismi, ar kuriem 
šo uzticamību nostiprināt.

Grozījums Nr. 385
András Gyürk
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Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektronisko 
parakstu validācijas standartu 
identifikācijas numurus. Uzskata, ka 
atbilstība 1. punktā noteiktajām prasībām ir 
panākta tad, ja kvalificētu elektronisko 
parakstu validācija atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

3. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektronisko 
parakstu validācijas standartu 
identifikācijas numurus. Nosakot šīs 
regulas piemērošanas nolūkā 
izmantojamos standartus, Komisija 
nodrošina, ka pienācīgi tiek ņemts vērā 
ieinteresēto personu viedoklis, vēlams 
ietekmes novērtējuma veidā. Uzskata, ka 
atbilstība 1. punktā noteiktajām prasībām ir 
panākta tad, ja kvalificētu elektronisko 
parakstu validācija atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz ikvienu regulas teksta pantu, kurā minēta standartu izmantošana.

Grozījums Nr. 386
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
26. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26. pants svītrots
Kvalificētu elektronisko parakstu 
kvalificēti validēšanas pakalpojumi
1. Kvalificētu elektronisko parakstu 
kvalificētus validēšanas pakalpojumus 
sniedz kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs, kurš:
(a) veic validāciju atbilstīgi 25. panta 
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1. punktam un
(b) ļauj pārbaudītājiem saņemt 
validēšanas rezultātus automatizētā veidā, 
kas ir uzticams un efektīvs, turklāt 
nodrošinot, ka uz šā dokumenta ir 
kvalificēto validēšanas pakalpojumu 
sniedzēja uzlabotais elektroniskais 
paraksts vai uzlabotais elektroniskais 
zīmogs.
2. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest 1. punktā minēto kvalificētu 
validēšanas pakalpojumu standartu 
identifikācijas numurus. Uzskata, ka 
atbilstība 1. punkta b) apakšpunktā 
noteiktajām prasībām ir panākta tad, ja 
kvalificētu elektronisko parakstu 
validēšanas pakalpojumi atbilst 
minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā. Šos aktus Komisija 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Nav atbilstīgi ieviest stingrus tehniskos standartus ES regulā, kā tas izdarīts ar pielikumiem. 
Jau pastāv pietiekami stingri tirgus dalībniekiem paredzēti stimuli, ar kuriem panākt 
uzticamību, un 15.–16. pantā par pārredzamību un revīziju ir paredzēti mehānismi, ar kuriem 
šo uzticamību nostiprināt.

Grozījums Nr. 387
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ļauj pārbaudītājiem saņemt validēšanas 
rezultātus automatizētā veidā, kas ir 
uzticams un efektīvs, turklāt nodrošinot, ka 
uz šā dokumenta ir kvalificēto validēšanas 

(b) ļauj pārbaudītājiem saņemt validēšanas 
rezultātus automatizētā veidā, turklāt 
nodrošinot, ka uz šā dokumenta ir 
kvalificēto validēšanas pakalpojumu 
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pakalpojumu sniedzēja uzlabotais 
elektroniskais paraksts vai uzlabotais 
elektroniskais zīmogs.

sniedzēja uzlabotais elektroniskais paraksts 
vai uzlabotais elektroniskais zīmogs.

Or. en

Pamatojums

Nav saprotams, kas domāts ar vārdiem „uzticams un efektīvs”. Jebkurā gadījumā tas attiecas 
uz pakalpojumu sniedzēja uzņēmējdarbības modeli, jo tieši pakalpojumu sniedzēju interesēs ir 
lietotājiem piedāvāt efektīvu un uzticamu pakalpojumu.

Grozījums Nr. 388
András Gyürk

Regulas priekšlikums
26. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest 1. punktā minēto kvalificētu 
validēšanas pakalpojumu standartu 
identifikācijas numurus. Uzskata, ka 
atbilstība 1. punkta b) apakšpunktā 
noteiktajām prasībām ir panākta tad, ja 
kvalificētu elektronisko parakstu 
validēšanas pakalpojumi atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

2. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest 1. punktā minēto kvalificētu 
validēšanas pakalpojumu standartu 
identifikācijas numurus. Nosakot šīs 
regulas piemērošanas nolūkā 
izmantojamos standartus, Komisija 
nodrošina, ka pienācīgi tiek ņemts vērā 
ieinteresēto personu viedoklis, vēlams 
ietekmes novērtējuma veidā. Uzskata, ka 
atbilstība 1. punkta b) apakšpunktā 
noteiktajām prasībām ir panākta tad, ja 
kvalificētu elektronisko parakstu 
validēšanas pakalpojumi atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz ikvienu regulas teksta pantu, kurā minēta standartu izmantošana.
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Grozījums Nr. 389
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
27. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

27. pants svītrots
Kvalificētu elektronisko parakstu 
saglabāšana
1. Kvalificētu elektronisko parakstu 
saglabāšanas pakalpojumus sniedz 
kvalificēts uzticamības pakalpojumu 
sniedzējs, izmantojot tādas procedūras un 
tehnoloģijas, ar kurām var nodrošināt 
kvalificētā elektroniskā paraksta 
validācijas datu uzticamību ilgāk par to 
tehnoloģiskā derīguma termiņu.
2. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz precīzāk definētām 1. punktā 
noteiktajām prasībām.
3. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektronisko 
parakstu saglabāšanas standartu 
identifikācijas numurus. Uzskata, ka 
atbilstība 1. punktā noteiktajām prasībām 
ir panākta tad, ja kvalificētu elektronisko 
parakstu saglabāšanas kārtība atbilst 
minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā. Šos aktus Komisija 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Nav atbilstīgi ieviest stingrus tehniskos standartus ES regulā, kā tas izdarīts ar pielikumiem. 
Jau pastāv pietiekami stingri tirgus dalībniekiem paredzēti stimuli, ar kuriem panākt 
uzticamību, un 15.–16. pantā par pārredzamību un revīziju ir paredzēti mehānismi, ar kuriem 
šo uzticamību nostiprināt.
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Grozījums Nr. 390
András Gyürk

Regulas priekšlikums
27. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektronisko 
parakstu saglabāšanas standartu 
identifikācijas numurus. Uzskata, ka 
atbilstība 1. punktā noteiktajām prasībām ir 
panākta tad, ja kvalificētu elektronisko 
parakstu saglabāšanas kārtība atbilst 
minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektronisko 
parakstu saglabāšanas standartu 
identifikācijas numurus. Nosakot šīs 
regulas piemērošanas nolūkā 
izmantojamos standartus, Komisija 
nodrošina, ka pienācīgi tiek ņemts vērā 
ieinteresēto personu viedoklis, vēlams 
ietekmes novērtējuma veidā. Uzskata, ka 
atbilstība 1. punktā noteiktajām prasībām ir 
panākta tad, ja kvalificētu elektronisko 
parakstu saglabāšanas kārtība atbilst 
minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz ikvienu regulas teksta pantu, kurā minēta standartu izmantošana.

Grozījums Nr. 391
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

28. pants svītrots
Elektroniskā zīmoga juridiskais spēks
1. Elektroniskajam zīmogam ir juridiskais 
spēks, tas ir pieņemams kā pierādījums 
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tiesvedībā, un to nedrīkst noraidīt tikai 
elektroniskā formāta dēļ.
2. Attiecībā uz kvalificētu elektronisko 
zīmogu pastāv juridiskā prezumpcija par 
to, ka ir nodrošināta to datu izcelsme un 
integritāte, ar kuriem tas ir saistīts.
3. Kvalificētu elektronisko zīmogu atzīst 
un akceptē visās dalībvalstīs.
4. Ja ir vajadzīgs elektronisks zīmogs ar 
tādu drošības nodrošinājuma līmeni, kas 
ir zemāks nekā kvalificētajam 
elektroniskam zīmogam, – jo īpaši tad, 
kad to pieprasa dalībvalsts, lai varētu 
piekļūt publiskā sektora iestādes 
piedāvātam tiešsaistes pakalpojumam, 
pamatojoties uz atbilstīgu tādu risku 
novērtējumu, kuri saistīti ar šādiem 
pakalpojumiem, – tiek atzīti un akceptēti 
visi elektroniskie zīmogi, kas atbilst 
vismaz tādam pašam drošības 
nodrošinājuma līmenim.
5. Lai varētu piekļūt publiskā sektora 
iestādes piedāvātam tiešsaistes 
pakalpojumam, dalībvalstis nepieprasa 
elektronisku zīmogu ar tādu drošības 
nodrošinājuma līmeni, kas ir augstāks 
nekā kvalificētajam elektroniskam 
zīmogam.
6. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz elektroniskā zīmoga 4. punktā 
minēto dažādo drošības līmeņu 
noteikšanu.
7. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest elektroniskā zīmoga drošības 
līmeņu standartu identifikācijas numurus. 
Uzskata, ka atbilstība drošības 
nodrošinājuma līmenim, kas noteikts 
atbilstīgi 6. punktam pieņemtā deleģētajā 
aktā, ir panākta tad, ja elektronisks 
zīmogs atbilst minētajiem standartiem. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
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Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 392
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
3. nodaļa – 4. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Elektroniskais zīmogs Elektroniskais zīmogs un/vai spiedogs

Or. en

Grozījums Nr. 393
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz kvalificētu elektronisko 
zīmogu pastāv juridiskā prezumpcija par 
to, ka ir nodrošināta to datu izcelsme un 
integritāte, ar kuriem tas ir saistīts.

2. Kvalificēts elektroniskais zīmogs
nodrošina zīmoga radītāja identitāti un to 
datu integritāti, ar kuriem tas ir saistīts.

Or. en

Pamatojums

Jēdziens „juridiskā prezumpcijas” ir ārpus elektroniskā paraksta darbības jomas. Turklāt 
termins „izcelsme” ir pārāk neskaidrs kā juridiskais jēdziens, jo tas skar, piemēram, valsts 
procesuālās tiesības un komerctiesības saistībā ar aģentūru, testamentiem u. c.

Grozījums Nr. 394
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
28. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kvalificētu elektronisko zīmogu atzīst 
un akceptē visās dalībvalstīs.

3. Kvalificētu elektronisko zīmogu atzīst 
visās dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, kāda ir atšķirība starp „atzīt” un „akceptēt”. Šis punkts atšķirībā no 
attiecīgajiem noteikumiem par elektroniskajiem parakstiem nav svītrots, jo visās dalībvalstīs 
nepastāv jēdziens „(elektroniskais) zīmogs”.

Grozījums Nr. 395
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
28. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja ir vajadzīgs elektronisks zīmogs ar 
tādu drošības nodrošinājuma līmeni, kas ir 
zemāks nekā kvalificētajam elektroniskam 
zīmogam, – jo īpaši tad, kad to pieprasa 
dalībvalsts, lai varētu piekļūt publiskā 
sektora iestādes piedāvātam tiešsaistes 
pakalpojumam, pamatojoties uz atbilstīgu 
tādu risku novērtējumu, kuri saistīti ar 
šādiem pakalpojumiem, – tiek atzīti un 
akceptēti visi elektroniskie zīmogi, kas 
atbilst vismaz tādam pašam drošības 
nodrošinājuma līmenim.

4. Ja ir vajadzīgs elektronisks zīmogs ar 
tādu drošības nodrošinājuma līmeni, kas ir 
zemāks nekā kvalificētajam elektroniskam 
zīmogam, – tad, kad to pieprasa 
dalībvalsts, lai varētu piekļūt publiskā 
sektora iestādes piedāvātam tiešsaistes 
pakalpojumam, pamatojoties uz atbilstīgu 
tādu risku novērtējumu, kuri saistīti ar 
šādiem pakalpojumiem, – tiek atzīti un 
akceptēti visi elektroniskie zīmogi, kas 
atbilst vismaz tādam pašam drošības 
nodrošinājuma līmenim.

Or. en

Pamatojums

Vārdi „jo īpaši” ir svītroti, jo šis punkts — tāpat kā iepriekšējais — attiecas tikai uz publiskā
sektora pakalpojumiem. Privātās struktūras ir tiesīgas izraudzīties ikvienu drošības līmeni, 
par kuru tās var vienoties.

Grozījums Nr. 396
Jürgen Creutzmann
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Regulas priekšlikums
28. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Lai varētu piekļūt publiskā sektora 
iestādes piedāvātam tiešsaistes 
pakalpojumam, dalībvalstis nepieprasa 
elektronisku zīmogu ar tādu drošības 
nodrošinājuma līmeni, kas ir augstāks nekā 
kvalificētajam elektroniskam zīmogam.

5. Lai varētu piekļūt publiskā sektora 
iestādes piedāvātam pārrobežu tiešsaistes 
pakalpojumam, dalībvalstis nepieprasa 
elektronisku zīmogu ar tādu drošības 
nodrošinājuma līmeni, kas ir augstāks nekā 
kvalificētajam elektroniskam zīmogam.

Or. en

Pamatojums

Jāparedz iespēja dalībvalstīm noteikt savas prasības. Tomēr šīs prasības nedrīkst traucēt 
pārrobežu darījumu veikšanu.

Grozījums Nr. 397
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
28. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz elektroniskā zīmoga 4. punktā 
minēto dažādo drošības līmeņu 
noteikšanu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Īstenošanas akts šķiet piemērotāks. Apvienots ar nākamo punktu.

Grozījums Nr. 398
András Gyürk

Regulas priekšlikums
28. pants – 7. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest elektroniskā zīmoga drošības 
līmeņu standartu identifikācijas numurus. 
Uzskata, ka atbilstība drošības 
nodrošinājuma līmenim, kas noteikts 
atbilstīgi 6. punktam pieņemtā deleģētajā 
aktā, ir panākta tad, ja elektronisks zīmogs 
atbilst minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest elektroniskā zīmoga drošības 
līmeņu standartu identifikācijas numurus. 
Nosakot šīs regulas piemērošanas nolūkā 
izmantojamos standartus, Komisija 
nodrošina, ka pienācīgi tiek ņemts vērā 
ieinteresēto personu viedoklis, vēlams 
ietekmes novērtējuma veidā. Uzskata, ka 
atbilstība drošības nodrošinājuma līmenim, 
kas noteikts atbilstīgi 6. punktam pieņemtā 
deleģētajā aktā, ir panākta tad, ja 
elektronisks zīmogs atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz ikvienu regulas teksta pantu, kurā minēta standartu izmantošana.

Grozījums Nr. 399
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
28. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest elektroniskā zīmoga drošības 
līmeņu standartu identifikācijas numurus. 
Uzskata, ka atbilstība drošības 
nodrošinājuma līmenim, kas noteikts 
atbilstīgi 6. punktam pieņemtā deleģētajā 
aktā, ir panākta tad, ja elektronisks zīmogs 
atbilst minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 

7. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt dažādus 4. punktā minēto 
elektronisko zīmogu drošības 
nodrošinājuma līmeņus un ieviest 
elektroniskā zīmoga drošības līmeņu 
standartu identifikācijas numurus. Uzskata, 
ka atbilstība drošības nodrošinājuma 
līmenim, kas noteikts atbilstīgi 6. punktam 
pieņemtā deleģētajā aktā, ir panākta tad, ja 
elektronisks zīmogs atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
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Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Īstenošanas akts šķiet piemērotāks.

Grozījums Nr. 400
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

29. pants svītrots
Prasības kvalificētiem elektroniskā 
zīmoga sertifikātiem
1. Kvalificēti elektroniskā zīmoga 
sertifikāti atbilst III pielikumā 
noteiktajām prasībām.
2. Uz kvalificētiem elektroniskā zīmoga 
sertifikātiem neattiecas neviena obligātā 
prasība, kas pārsniedz III pielikumā 
noteiktās prasības.
3. Ja kvalificēts elektroniskā zīmoga 
sertifikāts ir atsaukts pēc sākotnējas 
aktivizēšanas, tas vairs nav derīgs, un tā 
statusu nekādā gadījumā nevar mainīt, 
atjaunojot tā derīgumu.
4. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz precīzāk definētām 
III pielikumā noteiktajām prasībām.
5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektroniskā zīmoga 
sertifikātu standartu identifikācijas 
numurus. Uzskata, ka atbilstība 
III pielikumā noteiktajām prasībām ir 
panākta tad, ja kvalificēts elektroniskā 



AM\936634LV.doc 31/57 PE510.822v01-00

LV

zīmoga sertifikāts atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 401
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kvalificēti elektroniskā zīmoga 
sertifikāti atbilst III pielikumā noteiktajām 
prasībām.

1. Kvalificēti elektroniskā zīmoga un/vai 
spiedoga sertifikāti atbilst III pielikumā 
noteiktajām prasībām.

Or. en

Grozījums Nr. 402
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz kvalificētiem elektroniskā zīmoga 
sertifikātiem neattiecas neviena obligātā 
prasība, kas pārsniedz III pielikumā 
noteiktās prasības.

2. Uz kvalificētiem pārrobežu 
izmantošanai paredzētiem elektroniskā 
zīmoga sertifikātiem neattiecas neviena 
obligātā prasība, kas pārsniedz 
III pielikumā noteiktās prasības.

Or. en

Pamatojums

Jāparedz iespēja dalībvalstīm noteikt savas īpašās prasības.
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Grozījums Nr. 403
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz kvalificētiem elektroniskā zīmoga 
sertifikātiem neattiecas neviena obligātā 
prasība, kas pārsniedz III pielikumā 
noteiktās prasības.

2. Uz kvalificētiem elektroniskā zīmoga 
un/vai spiedoga sertifikātiem neattiecas 
neviena obligātā prasība, kas pārsniedz 
III pielikumā noteiktās prasības.

Or. en

Grozījums Nr. 404
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja kvalificēts elektroniskā zīmoga 
sertifikāts ir atsaukts pēc sākotnējas 
aktivizēšanas, tas vairs nav derīgs, un tā 
statusu nekādā gadījumā nevar mainīt, 
atjaunojot tā derīgumu.

3. Ja kvalificēts elektroniskā zīmoga un/vai 
spiedoga sertifikāts ir atsaukts pēc 
sākotnējas aktivizēšanas, tas vairs nav 
derīgs, un tā statusu nekādā gadījumā nevar 
mainīt, atjaunojot tā derīgumu.

Or. en

Grozījums Nr. 405
András Gyürk

Regulas priekšlikums
29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektroniskā zīmoga 
sertifikātu standartu identifikācijas 
numurus. Uzskata, ka atbilstība 
III pielikumā noteiktajām prasībām ir 

5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektroniskā zīmoga 
sertifikātu standartu identifikācijas 
numurus. Nosakot šīs regulas 
piemērošanas nolūkā izmantojamos 



AM\936634LV.doc 33/57 PE510.822v01-00

LV

panākta tad, ja kvalificēts elektroniskā 
zīmoga sertifikāts atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

standartus, Komisija nodrošina, ka 
pienācīgi tiek ņemts vērā ieinteresēto 
personu viedoklis, vēlams ietekmes 
novērtējuma veidā. Uzskata, ka atbilstība 
III pielikumā noteiktajām prasībām ir 
panākta tad, ja kvalificēts elektroniskā 
zīmoga sertifikāts atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz ikvienu regulas teksta pantu, kurā minēta standartu izmantošana.

Grozījums Nr. 406
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektroniskā zīmoga 
sertifikātu standartu identifikācijas 
numurus. Uzskata, ka atbilstība 
III pielikumā noteiktajām prasībām ir 
panākta tad, ja kvalificēts elektroniskā 
zīmoga sertifikāts atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

5. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu elektroniskā zīmoga 
un/vai spiedoga sertifikātu standartu 
identifikācijas numurus. Uzskata, ka 
atbilstība III pielikumā noteiktajām 
prasībām ir panākta tad, ja kvalificēts 
elektroniskā zīmoga sertifikāts atbilst 
minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 407
Amelia Andersdotter



PE510.822v01-00 34/57 AM\936634LV.doc

LV

Regulas priekšlikums
30. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

30. pants svītrots
Kvalificētas elektroniskā zīmoga 
radīšanas ierīces
1. Prasībām, kas noteiktas attiecībā uz 
kvalificētām elektroniskā zīmoga 
radīšanas ierīcēm, 22. pantu piemēro 
mutatis mutandis.
2. Attiecībā uz kvalificēto elektroniskā 
zīmoga radīšanas ierīču sertifikāciju 
23. pantu piemēro mutatis mutandis.
3. Attiecībā uz tāda saraksta publicēšanu, 
kurā uzskaitītas kvalificētas elektroniskā 
zīmoga radīšanas ierīces, kas ir 
sertificētas, 24. pantu piemēro mutatis 
mutandis.

Or. en

Grozījums Nr. 408
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Prasībām, kas noteiktas attiecībā uz 
kvalificētām elektroniskā zīmoga radīšanas 
ierīcēm, 22. pantu piemēro mutatis 
mutandis.

1. Prasībām, kas noteiktas attiecībā uz 
kvalificētām elektroniskā zīmoga un/vai 
spiedoga radīšanas ierīcēm, 22. pantu 
piemēro mutatis mutandis.

Or. en

Grozījums Nr. 409
Paul Rübig
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Regulas priekšlikums
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz kvalificēto elektroniskā 
zīmoga radīšanas ierīču sertifikāciju 
23. pantu piemēro mutatis mutandis.

2. Attiecībā uz kvalificēto elektroniskā 
zīmoga un/vai spiedoga radīšanas ierīču 
sertifikāciju 23. pantu piemēro mutatis 
mutandis.

Or. en

Grozījums Nr. 410
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Attiecībā uz tāda saraksta publicēšanu, 
kurā uzskaitītas kvalificētas elektroniskā 
zīmoga radīšanas ierīces, kas ir sertificētas, 
24. pantu piemēro mutatis mutandis.

3. Attiecībā uz tāda saraksta publicēšanu, 
kurā uzskaitītas kvalificētas elektroniskā 
zīmoga un/vai spiedoga radīšanas ierīces, 
kas ir sertificētas, 24. pantu piemēro 
mutatis mutandis.

Or. en

Grozījums Nr. 411
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
31. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31. pants svītrots
Kvalificētu elektronisko zīmogu validācija 
un saglabāšana
Attiecībā uz kvalificētu elektronisko 
zīmogu validāciju un saglabāšanu 25., 26. 
un 27. pantu piemēro mutatis mutandis.
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Or. en

Grozījums Nr. 412
Paul Rübig

Regulas priekšlikums
31. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz kvalificētu elektronisko 
zīmogu validāciju un saglabāšanu 25., 26. 
un 27. pantu piemēro mutatis mutandis.

Attiecībā uz kvalificētu elektronisko 
zīmogu un/vai spiedogu validāciju un 
saglabāšanu 25., 26. un 27. pantu piemēro 
mutatis mutandis.

Or. en

Grozījums Nr. 413
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 32. pants svītrots
Elektronisko laika zīmogu juridiskais 
spēks
1. Elektroniskajam laika zīmogam ir 
juridisks spēks, tas ir pieņemams kā 
pierādījums tiesvedībā, un to nedrīkst 
noraidīt tikai elektroniskā formāta dēļ.
2. Attiecībā uz kvalificētu elektronisko 
laika zīmogu pastāv juridiskā prezumpcija 
par to, ka ir nodrošināts zīmogā 
norādītais laiks un to datu integritāte, ar 
kuriem ir saistīts minētais laiks.
3. Kvalificētu elektronisko laika zīmogu 
atzīst un akceptē visās dalībvalstīs.

Or. en
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Grozījums Nr. 414
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 33. pants svītrots
Prasības kvalificētiem elektroniskajiem 
laika zīmogiem
1. Kvalificēts elektroniskais laika zīmogs 
atbilst šādām prasībām:
(a) tas ir precīzi sasaistīts ar universālo 
koordinēto laiku (UTC), lai nepieļautu 
iespēju veikt datos neatklājamas 
izmaiņas;
(b) tas ir balstīts uz precīzu laika avotu;
(c) to ir izsniedzis kvalificēts uzticamības 
pakalpojumu sniedzējs;
(d) tas ir parakstīts, izmantojot kvalificētā 
uzticamības pakalpojumu sniedzēja 
uzlabotu elektronisko parakstu vai 
uzlabotu elektronisko zīmogu, vai citu 
līdzvērtīgu metodi.
2. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest laika un datu precīzas sasaistes 
un precīza laika avota standartu 
identifikācijas numurus. Uzskata, ka 
atbilstība 1. punktā noteiktajām prasībām 
ir panākta tad, ja laika un datu precīza 
sasaiste un precīzs laika avots atbilst 
minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā. Šos aktus Komisija 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. en
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Grozījums Nr. 415
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
33. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) tas ir parakstīts, izmantojot kvalificētā 
uzticamības pakalpojumu sniedzēja 
uzlabotu elektronisko parakstu vai uzlabotu 
elektronisko zīmogu, vai citu līdzvērtīgu 
metodi.

(d) tas ir parakstīts, izmantojot kvalificētā 
uzticamības pakalpojumu sniedzēja 
uzlabotu elektronisko parakstu vai uzlabotu 
elektronisko zīmogu.

Or. ro

Grozījums Nr. 416
András Gyürk

Regulas priekšlikums
33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest laika un datu precīzas sasaistes 
un precīza laika avota standartu 
identifikācijas numurus. Uzskata, ka 
atbilstība 1. punktā noteiktajām prasībām ir 
panākta tad, ja laika un datu precīza 
sasaiste un precīzs laika avots atbilst 
minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest laika un datu precīzas sasaistes 
un precīza laika avota standartu 
identifikācijas numurus. Nosakot šīs 
regulas piemērošanas nolūkā 
izmantojamos standartus, Komisija 
nodrošina, ka pienācīgi tiek ņemts vērā 
ieinteresēto personu viedoklis, vēlams 
ietekmes novērtējuma veidā. Uzskata, ka 
atbilstība 1. punktā noteiktajām prasībām ir 
panākta tad, ja laika un datu precīza 
sasaiste un precīzs laika avots atbilst 
minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz ikvienu regulas teksta pantu, kurā minēta standartu izmantošana.

Grozījums Nr. 417
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
34. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

34. pants svītrots
Elektronisko dokumentu juridiskais spēks 
un akceptēšana
1. Elektronisku dokumentu uzskata par 
līdzvērtīgu papīra dokumentam, un tas ir 
pieņemams kā pierādījums tiesvedībā,
ņemot vērā tā autentiskuma un 
integritātes drošības nodrošinājuma 
līmeni.
2. Attiecībā uz dokumentu, ko persona, 
kura pilnvarota izsniegt attiecīgo 
dokumentu, parakstījusi ar kvalificētu 
elektronisko parakstu vai apzīmogojusi ar 
kvalificētu elektronisko zīmogu, pastāv 
juridiskā prezumpcija par šā dokumenta 
autentiskumu un integritāti, ar 
nosacījumu, ka dokumentā nav tādu 
dinamisku elementu, kas spēj automātiski 
mainīt dokumentu.
3. Ja publiskā sektora iestādes piedāvāta 
tiešsaistes pakalpojuma sniegšanas 
nolūkā ir vajadzīgs dokumenta oriģināls 
vai apliecināta kopija, tad citās 
dalībvalstīs bez papildu prasībām akceptē 
vismaz tādus elektroniskos dokumentus, 
ko izsniegušas personas, kuras ir 
pilnvarotas izsniegt attiecīgos 
dokumentus, un kas atzīti par oriģināliem 
vai apliecinātām kopijām saskaņā ar 
izcelsmes dalībvalsts tiesību aktiem.
4. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var noteikt tos elektroniskā paraksta un 
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elektroniskā zīmoga formātus, kas 
jāakceptē, ja publiskā sektora iestādes 
piedāvāta tiešsaistes pakalpojuma 
sniegšanas nolūkā dalībvalsts ir 
pieprasījusi parakstītu vai apzīmogotu 
dokumentu, kurš minēts 2. punktā. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem 
saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 
minēta 39. panta 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 418
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Elektronisku dokumentu uzskata par 
līdzvērtīgu papīra dokumentam, un tas ir 
pieņemams kā pierādījums tiesvedībā, 
ņemot vērā tā autentiskuma un integritātes 
drošības nodrošinājuma līmeni.

1. Elektronisks dokuments ir pieņemams 
kā pierādījums tiesvedībā, ņemot vērā tā 
autentiskuma un integritātes drošības 
nodrošinājuma līmeni.

Or. en

Pamatojums

Ir gadījumi, kuros tiek prasīti oriģinālie, papīra formāta dokumenti un nav piemēroti 
elektroniskiem dokumentiem garantēt tādu pašu juridisko derīgumu. Šis jautājums ir jāatstāj 
dalībvalstu tiesību ziņā.

Grozījums Nr. 419
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Elektronisku dokumentu uzskata par 
līdzvērtīgu papīra dokumentam, un tas ir 

1. Elektronisku dokumentu uzskata par 
līdzvērtīgu papīra dokumentam, un tas ir 
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pieņemams kā pierādījums tiesvedībā, 
ņemot vērā tā autentiskuma un integritātes 
drošības nodrošinājuma līmeni.

pieņemams kā pierādījums tiesvedībā, 
pamatojoties uz tā autentiskuma un 
integritātes drošības nodrošinājuma līmeni.

Or. fr

Grozījums Nr. 420
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz dokumentu, ko persona, 
kura pilnvarota izsniegt attiecīgo 
dokumentu, parakstījusi ar kvalificētu 
elektronisko parakstu vai apzīmogojusi ar 
kvalificētu elektronisko zīmogu, pastāv 
juridiskā prezumpcija par šā dokumenta 
autentiskumu un integritāti, ar nosacījumu, 
ka dokumentā nav tādu dinamisku 
elementu, kas spēj automātiski mainīt 
dokumentu.

2. Attiecībā uz dokumentu, kas parakstīts 
ar kvalificētu elektronisko parakstu vai 
apzīmogots ar kvalificētu elektronisko 
zīmogu, pastāv juridiskā prezumpcija par 
šā dokumenta autentiskumu un integritāti, 
ar nosacījumu, ka dokumentā nav tādu 
dinamisku elementu, kas spēj automātiski 
mainīt dokumentu.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz elektroniski parakstītu vai apzīmogotu dokumentu būtu jāpastāv prezumpcijai par 
šā dokumenta autentiskumu un integritāti. Tomēr šāda prezumpcija nevar pastāvēt attiecībā 
uz personu, kura konkrēto dokumentu ir parakstījusi, vai attiecībā uz šīs personas pilnvarām 
to darīt.

Grozījums Nr. 421
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz dokumentu, ko persona, 2. Attiecībā uz dokumentu, ko persona, 
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kura pilnvarota izsniegt attiecīgo 
dokumentu, parakstījusi ar kvalificētu 
elektronisko parakstu vai apzīmogojusi ar 
kvalificētu elektronisko zīmogu, pastāv 
juridiskā prezumpcija par šā dokumenta 
autentiskumu un integritāti, ar nosacījumu, 
ka dokumentā nav tādu dinamisku 
elementu, kas spēj automātiski mainīt 
dokumentu.

kura pilnvarota izsniegt attiecīgo 
dokumentu, parakstījusi ar kvalificētu 
elektronisko parakstu vai apzīmogojusi ar 
kvalificētu elektronisko zīmogu, pastāv 
juridiskā prezumpcija par šā dokumenta 
autentiskumu un integritāti, ar nosacījumu, 
ka dokumentā nav tādu dinamisku 
elementu, kas attiecīgi spēj automātiski 
mainīt dokumenta saturu.

Or. en

Pamatojums

Pastāv atsevišķi slēptie elektronisko datņu elementi, piemēram, „pēdējais skatītais” vai kāds 
līdzīgs elements, kas var mainīties, taču šā noteikuma mērķis ir nodrošināt satura integritāti, 
jo uz to paļaujas iesaistītās personas.

Grozījums Nr. 422
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
34. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja publiskā sektora iestādes piedāvāta 
tiešsaistes pakalpojuma sniegšanas nolūkā 
ir vajadzīgs dokumenta oriģināls vai 
apliecināta kopija, tad citās dalībvalstīs bez 
papildu prasībām akceptē vismaz tādus 
elektroniskos dokumentus, ko izsniegušas
personas, kuras ir pilnvarotas izsniegt 
attiecīgos dokumentus, un kas atzīti par 
oriģināliem vai apliecinātām kopijām 
saskaņā ar izcelsmes dalībvalsts tiesību 
aktiem.

3. Ja publiskā sektora iestādes piedāvāta 
tiešsaistes pakalpojuma sniegšanas nolūkā 
ir vajadzīgs dokumenta oriģināls vai 
apliecināta kopija, tad citās dalībvalstīs bez 
papildu prasībām akceptē vismaz tādus 
elektroniskos dokumentus, ko elektroniski 
parakstījušas vai apzīmogojušas personas, 
kuras ir pilnvarotas izsniegt attiecīgos 
dokumentus, un kas atzīti par oriģināliem 
vai apliecinātām kopijām saskaņā ar 
izcelsmes dalībvalsts tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 423
Amelia Andersdotter
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Regulas priekšlikums
35. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

35. pants svītrots
Elektronisko piegādes pakalpojumu 
juridiskais spēks
1. Dati, kas nosūtīti vai saņemti, 
izmantojot elektroniskos piegādes 
pakalpojumus, ir pieņemami kā 
pierādījums tiesvedībā attiecībā uz datu 
integritāti un pārliecību par datumu un 
laiku, kad norādītais adresāts nosūtījis vai 
saņēmis datus.
2. Attiecībā uz datiem, kas nosūtīti vai 
saņemti, izmantojot elektroniskos 
piegādes pakalpojumus, pastāv juridiskā 
prezumpcija par to datu nosūtīšanas vai 
saņemšanas datuma un laika precizitāti, 
kuri norādīti kvalificētā elektroniskās 
piegādes sistēmā.
3. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz precizētiem datu nosūtīšanas 
vai saņemšanas mehānismiem, kurus 
izmantojot, tiek sniegti elektroniskie 
piegādes pakalpojumi, un kuru mērķis ir 
sekmēt elektronisko piegādes 
pakalpojumu sadarbspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 424
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
36. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

36. pants svītrots
Prasības kvalificētiem elektroniskajiem 
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piegādes pakalpojumiem
1. Kvalificēti elektroniskie piegādes 
pakalpojumi atbilst šādām prasībām:
(a) tos sniedz viens vai vairāki kvalificēti 
uzticamības pakalpojumu sniedzēji;
(b) tiem jānodrošina iespēja nepārprotami 
identificēt nosūtītāju un, ja vajadzīgs, 
adresātu;
(c) datu nosūtīšanas vai saņemšanas 
procesa drošība jāapliecina ar kvalificēta 
uzticamības pakalpojumu sniedzēja 
uzlabotu elektronisko parakstu vai 
uzlabotu elektronisko zīmogu tādā veidā, 
lai nepieļautu iespēju veikt datos 
neatklājamas izmaiņas;
(d) visas izmaiņas datos, kuras jāveic datu 
saņemšanas vai nosūtīšanas nolūkā, 
skaidri jānorāda datu nosūtītājam un 
adresātam;
(e) datu nosūtīšanas, saņemšanas un 
jebkuru izmaiņu datums jānorāda ar 
kvalificētu elektronisko laika zīmogu;
(f) ja datus pārsūta divu vai vairāku 
kvalificētu uzticamības pakalpojumu 
sniedzēju starpā, tad visiem 
kvalificētajiem uzticamības pakalpojumu 
sniedzējiem piemēro a)–e) apakšpunktā 
minētās prasības.
2. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest datu nosūtīšanas un 
saņemšanas standartu identifikācijas 
numurus. Uzskata, ka atbilstība 1. punktā 
noteiktajām prasībām ir panākta tad, ja 
datu nosūtīšana un saņemšana atbilst 
minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā. Šos aktus Komisija 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. en
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Grozījums Nr. 425
András Gyürk

Regulas priekšlikums
36. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest datu nosūtīšanas un saņemšanas 
standartu identifikācijas numurus. Uzskata, 
ka atbilstība 1. punktā noteiktajām 
prasībām ir panākta tad, ja datu nosūtīšana 
un saņemšana atbilst minētajiem 
standartiem. Minētos īstenošanas aktus 
pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, 
kas minēta 39. panta 2. punktā. Šos aktus 
Komisija publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

2. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest datu nosūtīšanas un saņemšanas 
standartu identifikācijas numurus. Nosakot 
šīs regulas piemērošanas nolūkā 
izmantojamos standartus, Komisija 
nodrošina, ka pienācīgi tiek ņemts vērā 
ieinteresēto personu viedoklis, vēlams 
ietekmes novērtējuma veidā. Uzskata, ka 
atbilstība 1. punktā noteiktajām prasībām ir 
panākta tad, ja datu nosūtīšana un 
saņemšana atbilst minētajiem standartiem. 
Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā 
ar pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā. Šos aktus Komisija 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz ikvienu regulas teksta pantu, kurā minēta standartu izmantošana.

Grozījums Nr. 426
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
37. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37. pants svītrots
Prasības kvalificētiem tīmekļa vietņu 
autentifikācijas sertifikātiem
1. Kvalificēti tīmekļa vietņu 
autentifikācijas sertifikāti atbilst 
IV pielikumā noteiktajām prasībām.
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2. Kvalificētus tīmekļa vietņu 
autentifikācijas sertifikātus atzīst un 
akceptē visās dalībvalstīs.
3. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz precīzāk definētām 
IV pielikumā noteiktajām prasībām.
4. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu tīmekļa vietņu 
autentifikācijas sertifikātu standartu 
identifikācijas numurus. Uzskata, ka 
atbilstība IV pielikumā noteiktajām 
prasībām ir panākta tad, ja kvalificēti 
tīmekļa vietņu autentifikācijas sertifikāti 
atbilst minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā. Šos aktus Komisija 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. en

Grozījums Nr. 427
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
37. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

37. pants svītrots
Prasības kvalificētiem tīmekļa vietņu 
autentifikācijas sertifikātiem
1. Kvalificēti tīmekļa vietņu 
autentifikācijas sertifikāti atbilst 
IV pielikumā noteiktajām prasībām.
2. Kvalificētus tīmekļa vietņu 
autentifikācijas sertifikātus atzīst un 
akceptē visās dalībvalstīs.
3. Saskaņā ar 38. pantu Komisija ir 
pilnvarota pieņemt deleģētos aktus 
attiecībā uz precīzāk definētām 
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IV pielikumā noteiktajām prasībām.
4. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu tīmekļa vietņu 
autentifikācijas sertifikātu standartu 
identifikācijas numurus. Uzskata, ka 
atbilstība IV pielikumā noteiktajām 
prasībām ir panākta tad, ja kvalificēti 
tīmekļa vietņu autentifikācijas sertifikāti 
atbilst minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 
39. panta 2. punktā. Šos aktus Komisija 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, kāda būs pievienotā vērtība izveidotajiem tīmekļa vietņu Eiropas sertifikātiem 
globālā tiešsaistes vidē. Pastāv nozares standarti, kas ir zināmi lietotājiem un tiek plaši 
izmantoti. Papildu sertifikāti varētu mulsināt lietotājus un radīt atšķirīgu attieksmi pret 
tīmekļa vietnēm, kuru izcelsme ir ārpus Eiropas Savienības.

Grozījums Nr. 428
András Gyürk

Regulas priekšlikums
37. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu tīmekļa vietņu 
autentifikācijas sertifikātu standartu 
identifikācijas numurus. Uzskata, ka 
atbilstība IV pielikumā noteiktajām 
prasībām ir panākta tad, ja kvalificēti 
tīmekļa vietņu autentifikācijas sertifikāti 
atbilst minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. Pieņemot īstenošanas aktus, Komisija 
var ieviest kvalificētu tīmekļa vietņu 
autentifikācijas sertifikātu standartu 
identifikācijas numurus. Nosakot šīs 
regulas piemērošanas nolūkā 
izmantojamos standartus, Komisija 
nodrošina, ka pienācīgi tiek ņemts vērā 
ieinteresēto personu viedoklis, vēlams 
ietekmes novērtējuma veidā. Uzskata, ka 
atbilstība IV pielikumā noteiktajām 
prasībām ir panākta tad, ja kvalificēti 
tīmekļa vietņu autentifikācijas sertifikāti 
atbilst minētajiem standartiem. Minētos 
īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 
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pārbaudes procedūru, kas minēta 39. panta 
2. punktā. Šos aktus Komisija publicē 
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz ikvienu regulas teksta pantu, kurā minēta standartu izmantošana.

Grozījums Nr. 429
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
III.a nodaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIIa nodaļa
Standartizācija

37.a pants
Mehānisms tehnoloģisko prasību 

pieņemšanai
1. Ja šīs regulas noteikumus var īstenot, 
vienīgi pieprasot īpašus tehniskos 
parametrus elektroniskās autentifikācijas 
vai identifikācijas shēmās, dalībvalstis 
informē Komisiju saskaņā ar procedūru, 
kas minēta Eiropas Parlamenta un 
Padomes 1998. gada 22. jūnija 
Direktīvā 98/34/EK, ar ko nosaka 
informācijas sniegšanas kārtību tehnisko 
standartu un noteikumu jomā un 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
noteikumu jomā.
2. Tehnisko prasību, specifikāciju un 
standartu izstrāde turpmāk notiek 
saskaņā ar pārskatīšanas mehānismiem, 
kas ietverti Direktīvā 1999/5/EK un 
Padomes 1986. gada 22. decembra 
Lēmumā 87/95/EEK par standartizāciju 
informācijas tehnoloģiju un 
telekomunikāciju jomā.
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Or. en

Pamatojums

Šīs ir pamatdirektīvas, ar kurām kodificē to, kā Eiropas Savienībā saskaņā ar 
Standartizācijas direktīvu tiek izveidots integrēts, pārredzams un atvērts mehānisms standartu 
un specifikāciju izstrādei.

Grozījums Nr. 430
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 8. panta 3. punktā, 
13. panta 5. punktā, 15. panta 5. punktā, 
16. panta 5. punktā, 18. panta 5. punktā,
20. panta 6. punktā, 21. panta 4. punktā, 
23. panta 3. punktā, 25. panta 2. punktā, 
27. panta 2. punktā, 28. panta 6. punktā, 
29. panta 4. punktā, 30. panta 2. punktā, 
31. pantā, 35. panta 3. punktā un 37. panta 
3. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no 
šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

2. Pilnvaras pieņemt 8. panta 3. punktā, 
15. panta 5. punktā, 18. panta 5. punktā, 
20. panta 6. punktā, 21. panta 4. punktā, 
23. panta 3. punktā, 25. panta 2. punktā, 
27. panta 2. punktā, 28. panta 6. punktā, 
29. panta 4. punktā, 30. panta 2. punktā, 
31. pantā, 35. panta 3. punktā un 37. panta 
3. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz pieciem gadiem no šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas. Komisija 
sagatavo ziņojumu par pilnvaru 
deleģēšanu vēlākais sešus mēnešus pirms 
piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru 
deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz 
tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien 
Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst 
pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs 
mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Or. ro

Grozījums Nr. 431
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
38. pants – 2. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 8. panta 3. punktā,
13. panta 5. punktā, 15. panta 5. punktā, 
16. panta 5. punktā, 18. panta 5. punktā, 
20. panta 6. punktā, 21. panta 4. punktā, 
23. panta 3. punktā, 25. panta 2. punktā, 
27. panta 2. punktā, 28. panta 6. punktā, 
29. panta 4. punktā, 30. panta 2. punktā, 
31. pantā, 35. panta 3. punktā un 
37. panta 3. punktā minētos deleģētos 
aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku 
no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

2. Pilnvaras pieņemt 13. panta 5. punktā un
15. panta 5. punktā minētos deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no šīs 
regulas spēkā stāšanās dienas.

Or. en

Grozījums Nr. 432
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
38. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 8. panta 3. punktā,
13. panta 5. punktā, 15. panta 5. punktā, 
16. panta 5. punktā, 18. panta 5. punktā, 
20. panta 6. punktā, 21. panta 4. punktā, 
23. panta 3. punktā, 25. panta 2. punktā, 
27. panta 2. punktā, 28. panta 6. punktā, 
29. panta 4. punktā, 30. panta 2. punktā, 
31. pantā, 35. panta 3. punktā un 
37. panta 3. punktā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošo 
deleģēto aktu derīgumu.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā 
laikā var atsaukt 13. panta 5. punktā un
15. panta 5. punktā minēto pilnvaru 
deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu 
izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. 
Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
tā publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 
tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošo 
deleģēto aktu derīgumu.

Or. en
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Grozījums Nr. 433
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
38. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, 
Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.

4. Tiklīdz tā pieņem deleģēto aktu, 
Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei. Pirms Komisija 
saskaņā ar šo regulu pieņem deleģēto 
aktu, tā apspriežas ar nozares pārstāvjiem 
un attiecīgajām ieinteresētajām 
personām.

Or. en

Grozījums Nr. 434
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
39. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pirms saskaņā ar šo regulu tiek 
pieņemti īstenošanas akti, ir jāapspriežas 
ar nozares pārstāvjiem un attiecīgajām 
ieinteresētajām personām.

Or. en

Grozījums Nr. 435
Pilar del Castillo Vera

Regulas priekšlikums
39. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas Nr. 182/2011 5. pantu.

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro 
Regulas Nr. 182/2011 4. pantu.
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Or. en

Grozījums Nr. 436
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
40. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs regulas 
piemērošanu. Pirmo ziņojumu iesniedz ne 
vēlāk kā četrus gadus pēc regulas stāšanās 
spēkā. Turpmākos ziņojumus iesniedz reizi 
četros gados.

Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs regulas 
piemērošanu. Pirmo ziņojumu iesniedz ne 
vēlāk kā divus gadus pēc regulas stāšanās 
spēkā. Turpmākos ziņojumus iesniedz reizi 
divos gados.

Or. ro

Grozījums Nr. 437
Jean-Pierre Audy

Regulas priekšlikums
40. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs regulas 
piemērošanu. Pirmo ziņojumu iesniedz ne 
vēlāk kā četrus gadus pēc regulas stāšanās 
spēkā. Turpmākos ziņojumus iesniedz reizi 
četros gados.

Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs regulas 
piemērošanu. Pirmo ziņojumu iesniedz ne 
vēlāk kā divus gadus pēc regulas stāšanās 
spēkā. Turpmākos ziņojumus iesniedz reizi 
četros gados.

Or. fr

Grozījums Nr. 438
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
41. pants – 4. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Kvalificētus sertifikātus, kas izsniegti 
saskaņā ar Direktīvu 1999/93/EK, saskaņā 
ar šo regulu uzskata par kvalificētiem
elektroniskā paraksta sertifikātiem līdz to 
derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk par 
pieciem gadiem no šīs regulas stāšanās 
spēkā.

4. Sertifikātus, kas izsniegti saskaņā ar 
Direktīvu 1999/93/EK, saskaņā ar šo 
regulu uzskata par elektroniskā paraksta 
sertifikātiem līdz to derīguma termiņa 
beigām, bet ne ilgāk par pieciem gadiem 
no šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 439
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
I pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums svītrots

Or. en

Pamatojums

Pielikums vairs nav aktuāls.

Grozījums Nr. 440
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
I pielikums – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tādu datu kopumu, kas nepārprotami 
apliecina tā parakstītāja identitāti, kam 
izsniegts sertifikāts, ietverot vismaz 
parakstītāja vārdu vai pseidonīmu, kuru kā 
tādu identificē;

(c) tādu datu kopumu, kas nepārprotami 
apliecina tā parakstītāja identitāti, kam 
izsniegts sertifikāts, ietverot vismaz 
(attiecībā uz valstīm, kuras to atbalsta) 
subjekta unikālo identifikatoru (kas ir 
piemērots automatizētai apstrādei) un 
parakstītāja vārdu vai pseidonīmu, kuru kā 



PE510.822v01-00 54/57 AM\936634LV.doc

LV

tādu identificē;

Or. en

Grozījums Nr. 441
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
I pielikums – ca punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) attiecīgā gadījumā — īpašu 
parakstītājam raksturīgu pazīmi, kas ir 
atkarīga no tā, kādam nolūkam sertifikāts 
paredzēts;

Or. en

Pamatojums

Teksts no Direktīvas 1999/93/EK. Lai gan visas dalībvalstis šādas pazīmes neizmanto, tās ir 
bijušas noderīgas atsevišķās nozarēs un līdz ar to tās nedrīkst izslēgt, jo tādējādi tiktu 
traucēta pašreizējā uz Direktīvu 1999/93/EK balstītā prakse.

Grozījums Nr. 442
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
II pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums svītrots

Or. en

Pamatojums

Pielikums vairs nav aktuāls.
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Grozījums Nr. 443
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
III pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums svītrots

Or. en

Pamatojums

Pielikums vairs nav aktuāls.

Grozījums Nr. 444
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
III pielikums – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) elektroniskā zīmoga validācijas datus, 
kas atbilst elektroniskā zīmoga radīšanas 
datiem;

(d) tādu datu kopumu, kas nepārprotami 
apliecina tās juridiskās personas 
identitāti, kam izsniegts sertifikāts, 
ietverot vismaz nosaukumu un 
reģistrācijas numuru atbilstīgi oficiālos 
reģistros norādītajai informācijai (šie dati 
ir unikāli Savienības kontekstā un 
piemēroti automatizētai apstrādei);

Or. en

Grozījums Nr. 445
Amelia Andersdotter

Regulas priekšlikums
IV pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums svītrots
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Or. en

Pamatojums

Pielikums vairs nav aktuāls.

Grozījums Nr. 446
Jürgen Creutzmann

Regulas priekšlikums
IV pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielikums svītrots

Or. en

Pamatojums

Nav skaidrs, kāda būs pievienotā vērtība izveidotajiem tīmekļa vietņu Eiropas sertifikātiem 
globālā tiešsaistes vidē. Pastāv nozares standarti, kas ir zināmi lietotājiem un tiek plaši 
izmantoti. Papildu sertifikāti varētu mulsināt lietotājus un radīt atšķirīgu attieksmi pret 
tīmekļa vietnēm, kuru izcelsme ir ārpus Eiropas Savienības.

Grozījums Nr. 447
Silvia-Adriana Ţicău

Regulas priekšlikums
IV pielikums – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) tādu datu kopumu, kas nepārprotami 
apliecina tās juridiskās personas identitāti, 
kam izsniegts sertifikāts, ietverot vismaz 
nosaukumu un reģistrācijas numuru 
atbilstīgi oficiālos reģistros norādītajai 
informācijai;

(c) tādu datu kopumu, kas nepārprotami 
apliecina tās fiziskās vai juridiskās 
personas identitāti, kam izsniegts 
sertifikāts, ietverot vismaz 
vārdu/nosaukumu un attiecīgā gadījumā 
reģistrācijas numuru atbilstīgi oficiālos 
reģistros norādītajai informācijai;

Or. ro
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Grozījums Nr. 448
Silvia-Adriana Þicãu

Regulas priekšlikums
IV pielikums – d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) tās juridiskās personas adresi, norādot 
vismaz pilsētu un dalībvalsti, kam izsniegts 
sertifikāts, turklāt atbilstīgi oficiālos avotos 
norādītajai informācijai;

(d) tās fiziskās vai juridiskās personas 
adresi, norādot vismaz pilsētu un 
dalībvalsti, kam izsniegts sertifikāts, turklāt 
atbilstīgi oficiālos avotos norādītajai 
informācijai;

Or. ro

Grozījums Nr. 449
Silvia-Adriana Þicãu

Regulas priekšlikums
IV pielikums – e punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) domēna vārdu vai vārdus, ko izmanto 
juridiskā persona, kurai izsniegts 
sertifikāts;

(e) domēna vārdu vai vārdus, ko izmanto 
fiziskā vai juridiskā persona, kurai 
izsniegts sertifikāts;

Or. ro


